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------- --------------- - PUNCTE DE VEDERE

----- -------------------- -—'—»‘6ferîtoâl|e la propunerea legislativă pentru completarea

Birou! p0rni3n0llîe|liSff0^i^yfc; Ice şi sportului nr.69 din 9 mai 2000 (6396/20.06.2022)

9.08.1. In temeiul art.l2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.
11 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare. Consiliul Economic şi Social a fost 
sesizat cu privire la avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii educaţiei fizice 

şi sportuhii nr.69 din 9 mai 2000 (6296/20.06.2022).

în temeiul art. 6 alin, (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 

22 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 5.07.2022, 
desfăşurată online, conform prevederilor Hotărârii Plenului nr.86/17.05.2022, părţile 

reprezentate in Plenul Consiliului Economic şi Social şi-au exprimat următoarele puncte de 

vedere:
> reprezentanţii părţii patronale au votat pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului 

de act normativ, cu următoarea motivare:

• personalul de pa^ este insuficient. A obliga paznicii sa supravegheze activităţile de 

pe terenul de sport timp de mai multe ore (aspect care oricum excedează fişei 
postului) înseamnă ca aceştia să ignore celelalte atribuţii de pază a imobilului, lăsând 

nesupravegheate laboratoarele, cancelaiia etc. în plus, supraveghetorii ar trebui, 

conform propunerii să acorde şi primul ajutor - pentru care nu au calificare.

• în condiţiile în care alocaţiile bugetare pentru dotarea unităţilor de învăţământ şi 

investiţia în baza materială sunt extrem de reduse, în vederea protejării şi a
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conservării bunurilor, s-a interzis inclusiv obţinerea de fonduri prin închirierea 

respectivelor terenuri către organizaţii neguvernamentale şi asociaţii sportive, 
deoarece riscurile erau mai mari decât beneficiile;

• potrivit art. 112 alin. (2) teza 1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, Jerenuriîe şi clădirile unitălilor de educaţie 

timpurie, de mvaţămănt preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale 

celorlalte niveluri, de învăţământ din cadrul acestora, înfUnţate de stat. fac. parte din 

domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile localei' în acelaşi timp, 

teza a Il-a a aceluiaşi articol /alineat stipulează expres: "Celelalte componente ale 

bazei materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către 

consiliile de administraţie, conform legislaţiei în vigoare". In condiţiile în care toate 

celelalte elemente ale bazei materiale situate pe terenul de sport sunt proprietatea 

unităţii, singurul în drept să decidă asupra modului de utilizare a acestora este 

Consiliul de administraţie;

• mai mult- potrivit alin. (6) al aceluiaşi art. 12 din Legea nr. 1/2011, ,jchimharea 

destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de 

stat se poate face de către autorităţile administraţiei publice locale numai cu avizul 
conform al ministrului educaţiei...". In condiţiile în care pe terenurile unităţii de 

învăţământ nu se vor mai desfăşura activităţi care ţin de procesul instrucîiv-educativ, 
va fi nevoie inclusiv dc avizul conform al ministrului educaţiei, aviz care trebuie să 

ţină. cont şi de punctul de vedere a! unităţii;

• ar trebui asigurate mijloacele necesare protecţiei şi siguranţei elevilor;.

• o astfel de modificare ar putea încălca regulamentele administraţiilor locale.
> reprezentanţii părţii sindicale şi reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor neguvemamentale 

ale societăţii civile au votat pentru avizarea FAVORABILĂ a proiectului de act normativ.

Preşedinte, 

Bogdan SIMIO:
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